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AVISO IV 
 

PARA OS INSCRITOS NO TEMA 
ENGNEHARIA DE MINAS 

 

 

A banca examinadora do Processo Seletivo Remoto para Professor Substituto, regido pelo edital Edital nº 

10/2021, tema Engenharia de Minas – Campus Regional de Juruti, vem por meio deste, tornar pública as 

instruções necessárias para realização do certame: 

 

 
1. Do dia de testagem do ambiente virtual 

 
a) Para a realização do PSS remoto, será utilizada a plataforma virtual Google Meet. 

b) O link para o acesso à sala virtual será disponibilizado ao e-mail cadastrado no momento da inscrição  a todos 

os candidatos homologados. 

c) A testagem do ambiente virtual é opcional, e nenhum candidato será eliminado se não comparecer ao 

teste. 

d) Ao acessar o ambiente virtual, o candidato deverá apresentar o documento de identificação oficial,  com 

foto, de maneira que seja possível identificá-lo e credenciá-lo ao teste. 

e) O candidato que optar em participar do teste deverá entrar na sala até as 08:55, através do e-mail 

cadastrado no ato da inscrição, não sendo permitido acesso à sala com outro e-mail. 

f) O teste iniciará, impreterivelmente, às 09h. 

g) Nenhum candidato poderá acessar a sala após as 09:05h. 

h) Este dia terá como finalidade o teste do ambiente virtual, no que diz respeito ao áudio, vídeo, 

gravação de tela, e outras funcionalidades necessárias à realização do certame. 

i) Não será permitido aos candidatos realizarem perguntas relacionadas ao PSS. 

j) Não será permitido o acesso de outras pessoas à sala além da banca examinadora e candidatos 

homologados no PSS. 

k) Os candidatos deverão permanecer com a câmera e os microfones desligados, ligando-os sempre  que a 

banca solicitar. 

l) Link para o Teste do Ambiente Virtual: 

 

Teste do Ambiente Virtual - EDITAL 10_2021 UFOPA 

Sexta-feira, 13 de agosto · 9:00 até 10:00am 

Informações de participação do Google Meet 

Link da videochamada: https://meet.google.com/imi-phen-ref 

 
2. Do sorteio do Tema e ordem de apresentação 

a) Esta etapa ocorrerá na presença de todos os candidatos; 
b) iniciará imprerivelmente às 8 horas (horário de Brasília), da manhã do dia 16 de agosto de 2021 
c) Os temas serão sorteados pelo presidente da banca eletronicamente através de sorteador online e será 

observado por todos os candidatos. 
d) A ordem de apresentação ocorrerá eletronicamente através de sorteador online pelo presidente da banca 

e será observarda por todos os candidatos. 
e) Se apresentarão 4 candidatos por dia; 
f) O link com o convite para o sorteio do segundo tema será enviado para os candidatos no dia 16/08/2021 

via email cadastrado o ato da inscrição; 
g) No dia 17/08/2021, as 9 horas (horário de Brasília), será realizado o sorteio do segundo tema e todos os 
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candidatos devem estar presentes; 
h) As apresentações dos candidatos de 01 a 04 serão realizadas logo a pós o sorteio do segundo tema; 
i) Ainda no dia 17/08/2021 os candidatos sorteados de 05 a 08, deverão sair da sala e aguardar o convite da 

reunião Google meet através do e-mail cadastrado no ato da inscrição; 
j) No dia 18/08/2021 os candidatos sorteados de 05 a 08, farão suas apresentações (prova didática) de 

acordo com tema sorteado e convite recebido no dia anterior.  
k) Nenhuma candidato poderá assistir a prova didática de outro candidato. 

3. Envio do Plano de Aula da Prova Didática 

a) Em até 1 hora antes do início da apresentação do candidato, o mesmo deve enviar seu plano de aula para 
coord.engminas@ufopa. 

4. A ausência dos candidatos às convocações implicará em sua eliminação do PSS. 

5. O cronograma do edital poderá sofrer retificações conforme o andamento do certame, e serão 

informadas na página do PSS. 

 
 

 
Banca examinadora 

 

 
Juruti, 12.07.2021 


